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 ViViKA VesKi
 Kuidas metsa sportima mahtuda 
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 eino Laas: mulle on puud kaas-
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võimalusi pealinlastel ja harjumaa-
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omanike liiduga. 
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mõttekeskus
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 Käbid on hinnas nii sepikojas 
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abil aimu nii metsaelanike toimeta-
misest kui ka puude tervisest.
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On teemasid, mis vaat et 
igavesest ajast igavesti jää-
vad arutelusid ja vaidlu-

si tekitama. Üks neist on loodus-
kaitse. Ehk kuidas inimene peaks 
ja võiks toimetada, et tema soo-
vid saaks täidetud, aga lindudele, 
loomadele, taimedele, putukatele-
mutukatele ka väga liiga ei tehtaks. 

Sel kevadel on päevakorda tera-
vamalt kui kunagi varem kerkinud 
raierahu teema. On neid, kes väi-
davad, et lindude pesitsemise ajal 
ei tohiks metsas langeda mitte üks 
puu, ja on neid, kes seda nõuet liial-
datuks peavad. 

Mõlemal on öelda omi argumen-
te, mis aga kõrvaltvaatajais oma-
korda mitmesuguseid küsimusi 
tekitavad. Käesolevas Eesti Metsa 
numbris ongi Mari Kartau kogu-
nud kokku rea linnurahu poolda-
vaid väiteid kui ka vastaliste vastu-

väiteid ja pannud kirja rodu küsi-
musi mõlemale poolele. 

Eesmärgiga juhtida otsustajate 
tähelepanu sellele, mis kõik tuleb 
enne seaduse muutmist läbi kaalu-
da. Mõju metsamajandusele oleks 
siiski tõenäoliselt küllalt suur, kui 
seda rahas mõõta. 

Kuid looduskaitsekorraldus ei 
puuduta üksnes metsade majan-
damist, vaid ka näiteks sportimist, 
nagu selgub Vivika Veski loost. See 
pajatab mõneti juba pikalt vindu-
nud loo Palukülast Raplamaal. 

Kõnnumaa maastikukaitsealal 
asuv Paluküla on tasase pinnamoe-
ga maakonnas praktiliselt ainuke 
koht, kus saab kelgu või suuskade-
ga alla lasta mäest, mis mäe moodi 
ka on. Samuti on see paik, kus 
sõidetakse jalgrattakrossi ja murd-
maasuuskadega. 

Rohkem kui kümme aastat on 
soovitud rajada Palukülla spordi- ja 
puhkekeskus ning tahetud ehitada 
suusatõstukit. See plaan tuleb siis-
ki unustada, sest uus kaitse-eeskiri 
seda ei luba. 

Piirduda saab võimalustega, mis 
seal juba on. Jalgrattaspordiga seo-
tud üritused tuleb siiski ametiga 
eelnevalt kooskõlastada. 

Sellegi teema puhul on pinged 
püsivalt õhus, sest liikumisest hoo-
livatele inimestele tunduvad nii 
ranged piirangud põhjendamatud. 

Küllap jätkuvad vaidlused 
Paluküla ümber edaspidigi, sest 
teist niisugust mäge Raplamaal 
paraku pole. 

Tegelikult pole Paluküla ainus 
paik, kus sportijate ja loodus-

kaitsjate soovid vahel risti lähe-
vad. Lahendusi siiski leitakse, 

aga vahel tuleb loodushoiu 
nimel mõnda ka tegema-
ta jätta. 

Kristiina Viiron
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soovitud rajada Palukülla spordi- ja 
puhkekeskus ning tahetud ehitada 
suusatõstukit. See plaan tuleb siis-
ki unustada, sest uus kaitse-eeskiri 
seda ei luba. 

Piirduda saab võimalustega, mis 
seal juba on. Jalgrattaspordiga seo-
tud üritused tuleb siiski ametiga 
eelnevalt kooskõlastada. 

Sellegi teema puhul on pinged 
püsivalt õhus, sest liikumisest hoo-
livatele inimestele tunduvad nii 
ranged piirangud põhjendamatud. 

Küllap jätkuvad vaidlused 
Paluküla ümber edaspidigi, sest 
teist niisugust mäge Raplamaal 
paraku pole. 

Tegelikult pole Paluküla ainus 
paik, kus sportijate ja loodus-

kaitsjate soovid vahel risti lähe-
vad. Lahendusi siiski leitakse, 

aga vahel tuleb loodushoiu 
nimel mõnda ka tegema-
ta jätta. 

Kristiina Viiron

Kaanefoto: 
Jarek
Jõepera

Halljänes.

Fo
to

: s
ve

n 
A

rb
et


